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Høring – Østlandsjord søker om tillatelse til drift av anlegg for behandling av 

avfall i Isiveien 76 (Gbnr. 71/42) i Bærum kommune. 

 
Det vises til mottatt brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 19.12.2017 

I søknaden fremkommer at det søkes om mellomlagring og behandling av asfalt, betong jordmasser, 

sprengstein og hageavfall. Det søkes om tillatelse til følgende aktiviteter: 

 Knuse sprengstein 

 Knuse asfalt 

 Kverne hageavfall 

 Kompostere hageavfall 

 Solde jordmasser. 

 

Høringsfrist 30 januar 2018 

 

Skui vel og Naturvernforbund i Bærum har følgende merknader til søknaden: 
Det fremkommer at det ikke er klarlagt hvor overvann tar veien. Det er uklart hvor mye som renner ut i 

Isielven og hva som fanges opp av sigevannsystemet. 

 

Det anføres at støy i hovedsak vil være transportstøy. Dette antas ikke være et problem og det 

fremkommer lite om støy og støv fra virksomheten.  

Støy er ikke målt og det antas at støy ikke er til sjenanse for naboer. Dette er grovt misvisende.  

Det angis ikke noe om plassering av steinknuser, men vi antar at denne skal, som dagens mobile knuser, 

stå uskjermet ute. 

 

Det angis at støv begrenses til trafikkstøv fra vei uten fast dekke. 

 

Tidligere påklaging 
Østlandsjord har drevet med mottak av sprengstein og knusing med mobil knuser i lengere tid. Denne 

virksomheten har, når den har vært i drift, gitt betydelig støy og Skui vel har tidligere påklaget støyen 

etter innspill fra naboer både på oversiden av virksomheten og nedover Skuidalen, ovenfor Bærum 

kommune som inngår driftsavtale, uten at forholdene har bedret seg. 

 

Vi er forbauset over at virksomheten, som har pågått i perioder og har vært ille nok og ikke godtatt, nå 

søkes om å bli permanent. Det er fullstendig uakseptabelt.  
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Vi har gjennom lang tid erfart hvordan støy, støv og lukt spres oppover og nedover dalen pga. lokal 

topografi og værforhold. Noe som gjør stedet uegnet for den ansøkte virksomhet. 

 

Utfra tidligere erfaring med driften er vi forbauset over at tiltakshaver velger å minimaliser de betydelige 

problemer og ulemper som virksomheten medfører både for nærområde og utover Skuidalen. 

 

- Støy 
Naboer på oversiden av anlegget er sterkt plaget av støyen fra steinknuser. Den er til tider så kraftig at 

det rister i kroppen og det er umulig å oppholde seg utendørs. 

Det søkes om knusing av både sprengstein og asfalt. Dette krever forskjellige knusere.  

Med de store mengder sprengstein fra flere tunnelprosjekter i Bærum, vil Østlandsjord kunne ta imot så 

mye stein de ønsker, noe som tilsier kontinuerlig drift. 

Det er derfor grunn til å anta at det vil bli heltidsdrift i uoverskuelig fremtid og at det vil bli satt opp 

minst to knusere, en for stein og en for asfalt. 

Virksomhetens plassering er spesielt ugunstig da den ligger oppe i en V dal med reflektorer på sidene 

som virker som en trompet utover dalen. Det høres derfor meget godt nedover Skuidalen og dalsidene 

bl.a. Jarenveien, nedenfor Skui skole, helt opp på Jaren på Tanumplatået. Støyen høres godt og er meget 

sjenerende og forstyrrende. 

 

 Stein og asfalt knusing medfører betydelig støy ovenfor anlegget og nedover dalen. 

 Støyen er så kraftig at den etter vår mening gir grunnlag for erstatning og eller innløsning 

av boligeiendommer. 

 Plasseringen av anlegget er svært ugunstig. 

 Slik virksomhet har ingenting nær boligområder å gjøre 

 Det er uakseptabelt at det skal settes opp steinknusere flere steder i bærum (Lorangmyr er 
også nevnt i forbindelse med Ringeriksbanen) Det er nok med et anlegg på Steinskogen. 

 Skal en slik virksomhet foregå må det skje innendørs i støyisolert rom.  

Det beste ville være om det foregikk i fjell hall (Franzefoss eller tilsvarende) 
 

 Det protesteres på det sterkeste på at steinknuservirksomhet skulle tillates på Isi, og krever 

derfor at det ikke gis tillatelse til knuservirksomhet. 
 

- Støv 
Pukkverkdrift generer mye støv som spres med vær og vind. Dette kommer i tillegg til den nevnte 

støvdannelse fra transport på ikke asfaltert vei. Støv blir også finstoff som dras ned i grunnen med 

nedbør og vask. Dette vannet må samles opp og renses. 

 

 Det er ikke akseptabelt at det startes virksom het som sprer støv utover større områder 

avhengig av vær og vindretning. 
 
 

- Avrenning og forurensningsfare. 
Sprengstein inneholder store mengder nitrogen og sprengstråder. Skal massene gjenbrukes som rene 

masser må de renses for å unngå store mengder nitrogen og mikroplast på avvei i naturen. (Ref. 

problemer med store mengder sprengtråder (plastisolasjon) ved sprengsteinutfyllinger i flere 

havneanlegg). 

 

Skal sprengstein bli rene masser og selges som det, må både nitrogen og sprengtråder mm. fjernes. Det 

krever renseanlegg og ikke bare knuseranlegg / pukkverk. 

 

Dagens oppsamling av sigevann fra Isi-anlegget er mangelfullt uten tilstrekkelig kontroll.  

 

 Skal en slik virksomhet foregå kreves det oppsamling av avfallsvann før dette når 

nærliggende bekker, Isielven og Sandviksvassdraget.  

 Konsekvensen av forurensningsfaren er at det i så fall må bygges et eget system for 

oppsamling av sigevann fra deponi og knuservirksomhet. 
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- Trafikk, adkomst og trafikksikkerhet for beboere 
Tilkjøring av store mengder sprengstein, betong, asfalt og jordmasser medfører en vesentlig økning av 

trafikken på en allerede sterkt belastet adkomstveien. Denne er i tillegg adkomst og skolevei for beboere, 

voksne og barn, i området. Med et økende antall tunge lastebiler er trafikksikkerheten for barn for dårlig. 

 

På basis av den pågående og økende virksomhet i nordvestre hjørne av Isi, kreves det gang og sykkelvei i 

området. Dette må i så fall gjøres uten at de nærliggende automatisk fredede kulturminner berøres.  

Alternativt må tungtransportadkomsten legges om til å foregå inne på Isi-anlegget. 

 

 Skui vel anbefaler at all trafikkøkning tas ved at det anlegges og benyttes egen adkomstvei 

inne på Isi-anlegget.  
 

Konklusjon: 
Trafikkstøyforurensningen i Skuidalen ble redusert da E16 ble lagt i tunnel, men er ikke borte. I tillegg 

kommer skytebanen på Jordbru og økende trafikkstøy fra de åpne områdene på E16.  

Pukkverkvirksomhet på Isi vil skape økt støy og et nytt støybilde som i flere områder vil overgå den 

støyen som ble fjernet. Summasjonseffekten av støyforurensning for området vil bli betydelig. 

 

 Områdets beliggenhet er uegnet med hensyn til støy, støv, avrenning og transport. 

 Virksomheten gir støy utover store områder med boliger, skole og barnehage. 

Beliggenheten øverst i en V-dal gjør at tilstrekkelig skjerming ikke er mulig. Støy og støv 
følger værdraget nord-sør. 

 

 Skui vel protesterer på det sterkeste på at virksomhet med anlegg for knusing av stein og 

asfalt (ev betong) tillates på Isi, eller andre steder i Bærum nær befolkningen. 
 

 Steinknusing i Bærum foregår allerede på Steinskogen, men transporten og nærhet til 

uttaksted gjør at et fellesanlegg ved Skaret – Høgåsbanen området ville vært bedre for 
knuser og stordrift med hensyn på både transport og minimalisere sjenanse for beboere. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Naturvernforbundet i Bærum 
Anne Gøril Aas, leder, sign 

 

Naturvernforbundet i Bærum: Postboks 252, 1319 Bekkestua 

Epost:  baerum@naturvernforbundet.no Mob: 909 21 780 

Web: https://naturvernforbundet.no 

 

 

Skui vel 
Morten Heldal Haugerud, leder, sign 

 

Skui vel, Postboks 40, 1314 Vøyenenga   

E-post: morten.heldal.haugerud@gmail.com   Mob: 957 57 236 

Web: www.skuivel.no 

https://www.facebook.com/skuivel/ 
 

c/c 

- Beboere Isiveien v/Isi veilag 

- Bærum Elveforum 

- Bærum Natur- og Friluftsråd 

- Berger og Rykkinn vel 


